Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται συνήθως από γράμματα και
αριθμούς. Όταν ένας χρήστης επισκέπτεται μια διαδικτυακή τοποθεσία, γίνεται
λήψη των αρχείων αυτών σε μια συσκευή. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για
να εξασφαλίζουν τη λειτουργία ή τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μιας
διαδικτυακής τοποθεσίας. Τα cookies δημιουργούνται κατά τη φόρτωση μιας
διαδικτυακής τοποθεσίας από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Η
διαδικτυακή τοποθεσία αποστέλλει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης, το
οποίο δημιουργεί στη συνέχεια ένα αρχείο κειμένου. Κάθε φορά που ο χρήστης
επιστρέφει στην ίδια διαδικτυακή τοποθεσία, το πρόγραμμα περιήγησης ανακτά
και αποστέλλει αυτό το αρχείο στο διακομιστή της διαδικτυακής τοποθεσίας. Τα
cookies έχουν διάφορες λειτουργίες, όπως – μεταξύ άλλων – η συλλογή
πληροφοριών και η απομνημόνευση των προτιμήσεων του χρήστη,
χρησιμοποιώντας το καλάθι αγορών, και γενικά η διευκόλυνση του χρήστη κατά τη
χρήση της διαδικτυακής τοποθεσίας.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε cookies για τους εξής σκοπούς:
Για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες λειτουργίες κατά την πλοήγηση στη
διαδικτυακή μας τοποθεσία.
Για να σας διευκολύνουμε κατά την πλοήγηση στη διαδικτυακή μας τοποθεσία,
καθώς και κατά τη χρήση των λειτουργιών της, ώστε να κάνουμε την εμπειρία σας
όσο το δυνατόν πιο ομαλή.
Για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας
τοποθεσίας από εσάς, ώστε να βελτιώνουμε την εμπειρία σας.
Για να βελτιώνουμε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία.
Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι τα εξής:

Άκρως απαραίτητα cookies
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να πλοηγείστε στη διαδικτυακή
μας τοποθεσία και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της, στις οποίες
συμπεριλαμβάνεται – μεταξύ άλλων – η πρόσβαση στην περιοχή ασφαλείας χωρίς
να χρειάζεται να πραγματοποιείτε κάθε φορά σύνδεση και να θυμάστε τις ενέργειές
σας σε κάθε σελίδα που επισκεφτήκατε..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε την
αποτελεσματική λειτουργία της διαδικτυακής μας τοποθεσίας ούτε τη διαδικτυακή
ασφάλεια κατά τις επισκέψεις σας.

Cookies επιδόσεων
Χρησιμοποιούμε cookies επιδόσεων, και κυρίως cookies του Google Analytics, για
να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν
την ιστοσελίδα μας. Συλλέγουμε πληροφορίες, όπως οι περιοχές της ιστοσελίδας
στις οποίες κάνετε κλικ, ο αριθμός των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε, η διάρκεια
της κάθε επίσκεψης, και τυχόν μηνύματα σφάλματος, προκειμένου να βελτιώνουμε
τη διαδικτυακή μας τοποθεσία και την εμπειρία των χρηστών. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, κάνετε κλικ εδώ.
Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες
χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή μας τοποθεσία χρησιμοποιώντας κάποιες φορές
άλλα cookies επιδόσεων παρόμοια με εκείνα του Google Analytics. Στις
πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση αυτών των cookies συμπεριλαμβάνεται
η διεύθυνση IP, καθώς και πληροφορίες για τον τομέα/το πρόγραμμα περιήγησης
των χρηστών. Ωστόσο, η συλλογή και η ανάλυση των πληροφοριών αυτών γίνεται
αποκλειστικά σε ανώνυμη βάση και συνολικά.

Cookies λειτουργικότητας
Τα cookies λειτουργικότητας μάς επιτρέπουν να απομνημονεύουμε τις επιλογές των
χρηστών στη διαδικτυακή μας τοποθεσία, π.χ. γλώσσα, όνομα χρήστη και
προτιμήσεις. Αυτές οι πληροφορίες μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε
στους χρήστες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας πιο εξατομικευμένες λειτουργίες
κατά την πλοήγησή τους σε αυτή.
Κάποια cookies ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας και να
χρησιμοποιηθούν κατόπιν άδειας από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό
συμβαίνει όταν η διαδικτυακή τοποθεσία που επισκέπτεστε περιλαμβάνει
περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται από κάποιον τρίτο ή όταν κάνετε κλικ στο
κουμπί κοινής χρήσης στη διαδικτυακή μας τοποθεσία, και ο υπολογιστής σας
λαμβάνει cookies από τον εν λόγω τρίτο. Σε αυτούς τους τρίτους
συμπεριλαμβάνονται και πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
Facebook και το YouTube. Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε τρίτους να συλλέγουν και
να αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως προτιμήσεις των χρηστών και σελίδες που
επισκέφτηκαν, για διαφημιστικούς σκοπούς ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους.
Σημείωση: εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα cookies τρίτων και, ως εκ τούτου,
δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά. Επισκεφτείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες των
τρίτων για να δείτε τις αντίστοιχες πολιτικές cookies.

Αποκλεισμός cookies
Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησης. Εάν αρχικά αποδεχτείτε τη χρήση cookies από εμάς, αλλά στη συνέχεια
αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχουν εγκατασταθεί και
να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να αποκλείσετε άλλα
cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να κάντε
κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:
www.allaboutcookies.org
www.cnil.fr
support.microsoft.com
support.mozilla.org
support.google.com
Αυτές οι διαδικτυακές τοποθεσίες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση
των ρυθμίσεων στα συνηθέστερα προγράμματα περιήγησης.
Απενεργοποίηση των ανώνυμων cookies του Google Analytics: Μπορείτε να
εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο του Google Analytics στο πρόγραμμα περιήγησης,
ώστε η διαδικτυακή μας τοποθεσία να μην αποστέλλει στο Google Analytics
πληροφορίες για την επίσκεψή σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο:
www.google.com/analytics/learn/privacy
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σκοπός των cookies είναι να επιτρέπουν και να βελτιώνουν τη χρήση και
τις διαδικασίες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας. Επομένως, αν απενεργοποιήσετε
ή διαγράψετε τα cookies, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε
τις λειτουργίες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας ή μπορεί η λειτουργία της
διαδικτυακής μας τοποθεσίας στο δικό σας πρόγραμμα περιήγησης να είναι
διαφορετική από την προβλεπόμενη.

